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Betekenis van de uitzendsector
voor de Vlaamse economie

De uitzendsector verschaft werk aan meer dan 100.000 personen en
produceert voor 3 miljard euro bruto toegevoegde waarde in het
Vlaamse Gewest. De sector is zo rechtstreeks goed voor 3,9% van de
totale Vlaamse werkgelegenheid en 1,7% van de totale Vlaamse bruto
toegevoegde waarde. De uitzendsector is bij uitstek actief voor andere
bedrijfstakken. De helft van de tewerkstelling van de uitzendsector
gebeurt voor de tertiaire sector, vooral in de opslag en vervoerondersteunende activiteiten en in de groothandel. Amper 2.900 personen
zijn voor de uitzendsector zelf aan de slag, waarvan 2.800 uit de sector zelf en 100 uit andere bedrijfstakken.
Een input-outputtabel is een uniek instrument om
de relaties tussen bedrijfstakken in kaart te brengen, in monetaire en tewerkstellingstermen. Zo
wordt duidelijk welke bedrijfstakken afnemer zijn
van de uitzendsector en – omgekeerd – wie voor
de uitzendsector werkt. Gelijkaardige berekeningen
kunnen ook gemaakt worden voor de bruto toegevoegde waarde. Het samenstellen van input-outputtabellen is een complex werk. Daarom gebeurt dit
niet jaarlijks en komen ze met een zekere vertraging
beschikbaar. De interregionale input-outputtabel
(RIOT) die hier gehanteerd wordt dateert van 2010.
De eerste effecten van de financieel-economische
crisis op de structuur van de economie (aandelen
van de bedrijfstakken, met name terugloop van het
belang van de industrie) zijn verrekend, waardoor
de actualiteitswaarde vrijwel behouden blijft.
De uitzendsector in het Vlaamse Gewest bood in
2010 werk aan 101.516 personen, ongeacht of dit
personeel is dat het administratieve werk van een
uitzendkantoor verricht of dat het personen zijn,
in dienst van een uitzendkantoor om elders werk
uit te voeren op tijdelijke basis. Daarnaast produceert de Vlaamse uitzendsector een bruto toege-

voegde waarde van 3,0 miljard euro. De Vlaamse
uitzendsector is zo rechtstreeks goed voor 3,9%
van de totale Vlaamse werkgelegenheid en 1,7% van
de totale Vlaamse bruto toegevoegde waarde. Het
verschil tussen beide percentages geeft aan dat het
gaat om een arbeidsintensieve bedrijfstak.

De uitzendsector werkend voor andere
bedrijfstakken
Het overgrote deel van de werkgelegenheid (en
dus ook van de gerealiseerde bruto toegevoegde
waarde) wordt gerealiseerd in andere bedrijfstakken. Van de 101.500 personen die als werkend in de
Vlaamse uitzendsector geregistreerd staan, zijn er
slechts 2,7% (bijna 2.800 personen) in deze bedrijfstak zelf actief. Al de rest is elders aan de slag. De
helft is werkzaam voor de tertiaire sector, goed een
kwart voor de industrie en de rest voor de quartaire sector, de bouw of de primaire sector (figuur).
In vergelijking met de totale werkgelegenheid van
alle Vlaamse bedrijfstakken is de industrie (en in
mindere mate de bouw) een relatief belangrijkere
werkverschaffer voor uitzendkrachten, ten nadele
van de quartaire sector.
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Analoog wordt van de 3,0 miljard euro bruto toegevoegde waarde in de uitzendsector nauwelijks
82 miljoen euro geproduceerd voor die sector zelf.
Meer concreet zijn de voornaamste bedrijfstakken waarvoor de uitzendsector actief is de ‘opslag
en vervoerondersteunende activiteiten’ (6.300
personen), de ‘groothandel’ (6.100 personen), de
‘menselijke gezondheidszorg’ (5.900 personen), de

‘voedingsnijverheid’ (5.300 personen) en ‘eet- en
drinkgelegenheden’ (5.000 personen). Deze top-5
bestaat uit Vlaamse bedrijfstakken en is samen goed
voor 28,2% van de activiteiten van de uitzendsector. Zowel de tertiaire en de quartaire sector alsook
de industrie zijn vertegenwoordigd. De tabel geeft
meer detail over de 10 belangrijkste bedrijfstakken
die afnemer zijn van de Vlaamse uitzendwerkgelegenheid.

Belangrijkste bedrijfstakken
10 belangrijkste Vlaamse bedrijfstakken waarvoor de Vlaamse uitzendsector actief is, 2010, absoluut en
in % van de werkgelegenheid van de uitzendsector
BEDRIJFSTAK (NACE REV. 2)

a

Absoluut

Procentueel

Eigen werkgelegenheid
in de bedrijfstak

Opslag en vervoerondersteunende activiteiten (52)

6.348

6,3

52.626

Groothandel en handelsbemiddeling (46)

6.097

6,0

143.208

Menselijke gezondheidszorg (86)

5.855

5,8

155.729

Voedingsmiddelen (10)

5.307

5,2

59.457

Eet- en drinkgelegenheden (56)

5.000

4,9

73.258

Detailhandel (47)

4.406

4,3

172.424

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (43)

3.821

3,8

108.391

Terbeschikkingstelling van personeel (78)

2.757

2,7

101.513

Bouw van gebouwen; ontwikkeling bouwprojecten (41)

2.592

2,6

39.571

Assemblage van motorvoertuigen (29)

2.325

2,3

32.537

Overigea

57.008

56,2

1.654.570

Totaal

101.516

100,0

2.593.284

Bevat ook Waalse en Brusselse bedrijfstakken.

Bron: RIOT 2010, verwerking SVR.

Andere bedrijfstakken werkend voor
de uitzendsector
De RIOT laat ook toe te becijferen hoeveel personen
er actief zijn voor de Vlaamse uitzendsector. Dat
zijn er 2.900. Bijna iedereen werkt in die bedrijfstak
zelf (bijna 2.800). De verhouding tussen het aantal
personen dat werkt voor de Vlaamse uitzendsector
en het aantal personen dat er volgens de officiële
cijfers direct in tewerkgesteld is (maar veelal elders

aan de slag) bedraagt 0,03. Dit is de laagste verhouding van alle bedrijfstakken. Het illustreert het typische dienstverlenende karakter van deze activiteit
ten behoeve van andere bedrijfstakken.
Verder wordt voor 90 miljoen euro bruto toegevoegde waarde geproduceerd voor de Vlaamse uitzendsector, ook hier is dat slechts goed voor amper
3% van de directe bruto toegevoegde waarde
creatie.

Hoe gemeten?
De berekeningen gebeurden op basis van de interregionale input-outputtabel voor de Belgische
gewesten voor het jaar 2010, zoals opgesteld door
het Federaal Planbureau en mee gefinancierd door
de gewesten. Naar verwachting zal er in de toekomst een update gebeuren. Een input-outputtabel geeft een overzicht van de monetaire stromen
in een economie. Daarbij worden de intermediaire
stromen (leveringen van goederen en diensten in
het productieproces), de stromen naar de finale
vraag (consumptie, investeringen en export) en
de stromen van de primaire inputs (elementen
van de bruto toegevoegde waarde) weergegeven
per bedrijfstak. Aan de tabel werden werkgelegenheidsgegevens toegevoegd. Voor de berekeningen in deze SVR-st@ts werden de monetaire
en tewerkstellingsvariabelen voor het extraregionaal gebied (ambassades, basissen in het bui-
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tenland,…) pro rata verdeeld over het Vlaamse,
Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
De uitzendsector komt overeen met de NACE 78
(deze omvat ook werknemers die via een uitzendkantoor werken in het kader van dienstencheques). Er wordt – bij gebrek aan meer informatie
– verondersteld dat er geen verschillen zijn over
de bedrijfstakken heen wat betreft de gemiddelde
kost van een uitzendkracht.
Voor de berekening van de directe + de indirecte
werkgelegenheid werd vertrokken van de Belgische finale vraag en nagegaan welke werkgelegenheid daarvoor gecreëerd wordt door de Vlaamse
hoofdsectoren, rekening houdend met de relaties
tussen de sectoren en de gewesten onderling. Dit
is analoog voor de bruto toegevoegde waarde.

